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 ٢٠١٤ سپتمبر ٢٩ 

  
 « Sous nos yeux »-»زير چشمان ما«

  ماتجنگ گاز در شا پشت بھانۀ ضد تروريست،
Derrière l’alibi anti-terroriste, la guerre du gaz au Levant 

  

ه سرائی ھا چيزی ب که اين سخناگر به گفتارھای ضد تروريستی واشنگتن و ھم پيمانانش گوش کنيم، پی خواھيم برد 

ردن امارات اسالمی اياالت متحده ادعا می کند که خواھان از بين ب. جز جنگی نيست که اھداف ديگری را دنبال می کند

تحقق » طرح خاورميانۀ بزرگ«ولی ھمين سازمان به تصفيۀ قومی به عنوان يکی از ضروريات مھم برای . است

موضوع شگفت انگيزتر اين است که اياالت متحده مدعی شده است که می خواھد در سوريه توسط مخالفان . بخشيد

 که مخالفان به اصطالح ميانه رو از ھمين جھاد طلبان تشکيل شده ميانه رو عليه امارات اسالمی مبارزه کند، در حالی

مريکائی ھا چندين ساختمان را در رقه ويران کردند، ولی امارات اسالمی دو روز پيش از بمباران اين ساختمان ھا ا. اند

 .از ديدگاه تی يری ميسان پشت اين ظاھر متناقض جنگ گاز در شرف تکوين است. را ترک کرده بود

  )سوريه( دمشق /بکۀ ولترش

 

خليج (با ناديده انگاشتن حقوق بين الملل، رئيس جمھور اياالت متحده، بارک اوباما به ھمکاری ھم پيمانانش در خليج 

 ).٢٠١٤مبر سپت ٢٣نيويورک، (طرح بمباران ھوائی سوريه را تنظيم می کند ) فارس

زيرا از بين بردن يک :  ترديدھائی چند برای ما خواھد بود  ھوائی اياالت متحده در عراق و سوريه موجبحملۀاردوی  

خليج (در عراق، اياالت متحده و شورای ھمکاری خليج . گروه تروريستی با بمباران ھوائی به تنھائی امکان پذير نيست
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چ نيروی ولی در سوريه، ھي. رد در زمين ھمآھنگ ساخته اندعملياتشان را در پيوند با نيروھای عراقی يا کُ ) فارس

 ه، فرماندWilliam Mayvilleنرال ويليام ميويل جبه گفتۀ . ندارندجدی برای مبارزه عليه امارات اسالمی در اختيار 

اين بمباران ھا تأثيری روی توانائی ھای امارات اسالمی به انضمام توان « ) ١(عمليات ستاد فرماندھی اياالت متحده 

 .» سوريه نخواھد داشت عملياتی آن در مناطق ديگر در عراق يا

از سوی ديگر، و با وجود بيانيه ھای رسمی، می دانيم که امارات اسالمی ساخته و پرداختۀ اياالت متحده و شورای 

 که سزاوار سرزنش و  است و از منافع آنھا دفاع می کند و در نتيجه مرتکب اشتباھی نشده) خليج فارس(ھمکاری خليج 

  :بمباران باشد 

، سناتور جان مکين به شکل غير قانونی وارد سوريه شد و با ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه ٢٠١٣ ی در ماه م -

  .ديدار کرد) ٢) ( افراطی ھاهفرماند(، خليفۀ کنونی الياس ابراھيم البغدادی، ابو يوسف، الياس ابو دعاکه ) ميانه رو(

 سّری در کنگره تشکيل داده و طی آن برای جلسۀ اوباما، رويترز اعالم کرد که رئيس جمھور ٢٠١٤ جنوری در -

 رأی داده ٢٠١٤مبر م امارات اسالمی در سوريه تا سپتبه انضما» شورشيان« تأمين مالی و ارسال جنگ افزار برای 

  . کامالً سّری بود و تمام رسانه ھای اياالت متحده سانسور آن را رعايت کردندجلسهاين ). ٣(اند 

سعودی مفتخر از اين بازشناسی اعالم کرد که فرماندھی امارات اسالمی به عھدۀ شاھزاده  در نتيجه، تلويزيون -

  ).٤(عبدالرحمان آل فيسل بوده است 

در مورد افزايش مبارزان  Aviv Kochavi اطالعات نظامی اسرائيل، ژنرال اويو کوشياوی ه از سوی ديگر فرماند -

و ھنوز از يکديگر جدا نشده (اعده که اعضای امارات اسالمی ھستند ضد سوری ھشدار داد و اعالم کرد که اعضای الق

  .زير نظر ناتو آموزش می بينند) ٥(در سه اردوگاه ترکيه در شانلی اورفه، عثمانيه و قرامان ) اند

، عربستان سعودی جنگ افزارھای سنگين کامالً نو که از اوکرائين خريداری شده بود و تعداد ٢٠١٤ ی در ماه م-

ی تويوتای صفر کيلومتر برای تسخير عراق، با قطار ويژه از طريق سرويس ھای مخفی ترکيه به امارات اسالمی زياد

  .تحويل داد

، رئيس جمھور دولت خود مختار محلی کردستان عراق برای ھمآھنگ سازی حمله به عراق مسعود بارزانی، ی م٢٧ -

 گردھمآئی ديگری با شرکت جونروز اّول ماه . عمان رفتو تقسيم عراق بين کردھای عراقی و امارات اسالمی به 

  ).٦(تعداد زيادی از ھم پيمانان سنّی مذھب در عمان برگزار شد

، امارات اسالمی و دولت خودمختار محلی کردستان عراق حمالت خود را در ھمآھنگی شروع جوندر آغاز ماه  -

 عراق تخم وحشت کاشت و تصفيۀ قومی به راه انداخت، امارات اسالمی بر اساس مأموريتی که داشت در خاک. کردند

با اين وجود چنين کار جنايت .  قادر به انجام آن نبود٢٠٠٣ که ارتش اياالت متحده در سال  يعنی به جناياتی دست زد

 به تصويب رسيد ضروری بود، يعنی ٢٠٠١آميزی برای اجرائی ساختن طرح ستاد فرماندھی اياالت متحده که در سال 

  .آشنا ھستيم» خاورميانۀ بزرگ « که با نام آن تحت عنوان : رح بازسازی خاورميانه ط

 و —ی و نمايشی ئدر نتيجه ھيچ دليلی وجود ندارد که اياالت متحده امارات اسالمی را از بين ببرد، مگر قتل رسانه 

  . آسای آسمانی را توجيه کندمريکائی ھا که به ھيچ عنوان نمی تواند اين رگبار آتش سيلا سه نفر از —مظنون 

کس نمی تواند  گر چه کامالً روشن است که ھدف اصلی اردوگاه حملۀ ھوائی ھمانی نيست که رسماً اعالم کرده اند، ھيچ

حداکثر می توانيم بگوئيم که اياالت متحده و . مشخصاً بگويد که بمب ھايشان را روی کدام ھدف پرتاب می کنند

 که —چند ساختمان خالی از سکنه را در رقه ) خليج فارس(اری کشورھای عرب خليج ھمپيمانانش در شورای ھمک

 و حدود دوازده پااليشگاه در شرق سوريه را —امارات اسالمی دو روز پيش از بمباران آنجا را ترک کرده بود 

  .بمباران کرده است
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با آگاھی . يشگاه سوری را بمباران کرده بود نيروی ھوائی اياالت متحده يک پاال٢٠١٤مبر  سپت٢٤ازاين به تاريخ پيش 

 سرمايه گذاری ھای صنعتی می باشد، بايد بپرسيم که بمباران يک پااليشگاه  به اين امر که پااليشگاه از پر ھزينه ترين

  در متن جنگ عليه تروريسم چه معنائی می تواند داشته باشد ؟

سالمی بوده و به منبع در آمد بزرگی برای اين گروه تبديل شده بوده به گفتۀ پنتاگون، اين پااليشگاه در اختيار امارات ا

  .است

وقتی دولت ھائی که در محاصرۀ اقتصادی به سر می برند . روشن است که چنين پاسخی نمی تواند حقيقت داشته باشد

ه ممکن است که دست نمی آورند، چگونه در تکاپوھايشان برای فروش گاز و نفت در بازارھای بين المللی توفيقی ب

امکان چنين کاری را پيدا می ) ٢٠١٤ (٢١٧٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣امارات اسالمی، با وجود قطعنامه ھای شورای امنيت 

کند ؟ با آگاھی عمومی و زير چشمان جھانيان، ھيدروکربور عراق و سوريه را می دزدد و از طريق لوله ھای انتقال 

 & Palmali Shipping، سپس از آنجا به وسيلۀ کشتی ھای نفتکش نفت به بندر جيحان در ترکيه منتقل می کند

Agency JSC تعلق دارد به اسرائيل می فرستدمبارز قربان اغلو  يعنی شرکتی که به ميلياردر ترک و آذری آقای .

 ايالت مقامات اسرائيلی نيز در بندر اشکلون جواز ھای تقلبی صادر می کنند، و گوئی که محمولۀ نفتی از حوزۀ نفتی

در اين داد و ستد مخفيانه اروپائی ھا نيز . استخراج شده، متعاقباً به اتحاديۀ اروپا صادر می کنند) استان جنوبی اسرائيل(

  .مدارک اسرائيلی را به رسميت می شناسند

ه می دولت خود مختار محلی کردستان عراق نيز برای فروش نفت دزديده شده، ازھمين ساخت و پاخت صادراتی استفاد

 ١٣٧٣در صورتی که می خواستند قطعنامۀ ) خليج فارس(کند، اياالت متحده و شورای ھمکاری کشورھای عرب خليج 

 عکس، از آن ه ولی ب .را به کار ببندند، می بايستی به کردستان عراق نيز حمله می کردند) ٢٠١٤ (٢١٧٠و ) ٢٠٠١(

  ).٧) (نه تنھا عليه امارات اسالمی، بلکه عليه دولت مرکزی بغداد(پشتيبانی کردند 

ساختن سوريه از استقالل و  قابل درک است که ھدف از بمباران اين سامانه ھای صنعتی تنھا برای محروم در نتيجه،

  .گرفته است توان تصفيۀ نفت خام در دوران بازگشت صلح صورت

 

 در بمباران سوريه شرکت ١٥ه خالد، پسر وارث تاج و تخت سعودی ھا، شاھزاده سلمان، در خلبانی يک اف شاھزاد 

 .خواھد کرد

خليج (کس پنھان نيست که در اين جريان، اياالت متحده روی اعضای شورای ھمکاری کشورھای عرب خليج  از ھيچ

مورد، روشن است که ھواپيماھای سعودی از پايگاه در اين .  تکيه می کند و به ويژه روی عربستان سعودی) فارس
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ھای سعودی به پرواز در نمی آيند، گزارشی که توسط رسانه ھای ايرانی منتشر شده حاکی از اين امر است که از 

  .يد نشده ولی صحت آن محتمل استئاين گزارش ھنوز تأ. ز در می آيندپايگاه ھای اسرائيل به پروا

 يکی از اھداف اصلی جنگ عليه سوريه، دستيابی و تسلط بر منابع گاز طبيعی اين کشور است، ما بارھا يادآور شديم که

تبديل می سازد، عبور لوله ھای انتقال ) ھدف مطبوعی برای امپرياليست ھا(عالوه بر اين آنچه که سوريه را به ھدف 

  .تان از سرزمين سوريه استگاز از ايران و يا لوله ھای انتقال گاز رقبای اين کشور يعنی قطر و عربس

 و پشتيبانی روسيه از آن، اتحاديۀ اروپا بر آن است که خود را از Novorussiaبنابراين، از مقاومت روسيۀ نوين 

ت، گس ا٩ در علی ماجدیبه ھمين علت مبتنی بر بيانيۀ معاون وزير نفت ايران . وابستگی به گاز روسيه آزاد سازد

اين راه حل ايران را بايد به مفھوم آلترناتيوی در مقابل ). ٨(د را به اين بازار پيشنھاد کند دولت ايران می خواھد گاز خو

  .بسته شدن راه عراق به سوريه توسط امارات اسالمی تلقی کنيم

 رئيس جمھور پيشين احمدی نژاداين گزينش که از منافع دولت ايران دفاع می کند، با ترک مواضع ضد امپرياليستی 

.  در چھارچوب توافقات گسترده تری مورد پذيرش اياالت متحده قرار گيرد١+٥گوھای  و می تواند طی گفت، *ايران

ی رھا کند، يعنی روندی که می توانست ئبه اين معنا که ايران پژوھش ھای انقالبی اش را در زمينۀ توليد انرژی ھسته 

  .مجازات ھای خود را لغو خواھند کرد» غربی ھا « جھان سّوم را از وابستگی به نفت رھا سازد، و در ازای آن 

مشکل بتوانند چنين تغييراتی را . با اين وجود، اگر چنين تحولی صورت بگيرد، تعادل منطقه را عميقاً تغيير خواھد داد

ر ال د ميليارد٨،٥اين امر مستلزم . به روسيه تحميل کنند که اخيراً ايران را در سازمان ھمکاری شانگھای پذيرفته است

گاز .  خواھد بودNabucco  کيلومتر لولۀ انتقال گاز و متصل نمودن سيستم نوباکو ١٨٠٠سرمايه گذاری برای ساخت 

ايران برای اروپا با مرکزيت اتريش برای پخش آن، از راه آذربايجان و ترکيه ، سپس از بلغارستان، رومانی و 

 عمومی سازمان ملل متحد به جلسۀ روحانی در حاشيۀ اين طرحی است که شيخ حسن. مجارستان عبور خواھد کرد

  ).٩(رئيس جمھور اتريش ھانس فيشر پيشنھاد کرده است 

  

 از Hans Fisherرئيس جمھور ايران، شيخ حسن روحانی آمده است تا برای ھمقطار اتريشی خود ھانس فيشر 

  ).٢٠١٤مبر  سپت٢٤نيويورک، (به اروپا بگويد طرح گاز رسانی خود 

 فرصت خوبی برای آذربايجان بود که می توانست به راحتی توليداتش را از Nabuccoندازی مجدد سيستم نوباکو راه ا

 ه،در عين حال، باکو از مسکو نيز دور شده و به واشينگتن نزديک خواھد شد، در نتيج. ميدان گازی شاه دنيز صادر کند

  . روشن می سازدھمين موضوع علت خريد ناگھانی جنگ افزار از اسرائيل را
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جز ه  ب—اغلب دشمنان سوريه : از ديدگاه سوريه، تغيير جھت سياست ايران در زمينۀ انرژی الزاماً منفی نيست 

عالوه بر اين، دور شدن ايران وضعيت سوريه و مفيد فايده بودن .  دليلی برای ادامۀ جنگ نخواھند داشت—اسرائيل 

گر اين توافق صورت بگيرد، واشنگتن برای حفظ جدائی عينی بين تھران و ا. سوريه را برای روسيه تقويت خواھد کرد

امارات اسالمی در عراق و (دمشق به بی ثبات سازی منطقۀ سنّی در عراق ادامه خواھد داد، و مطمئناً از داعش 

  .درديرالزور پشتيبانی خواھد کرد، ولی بقيۀ سوريه را راحت خواھد گذاشت) شامات
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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   :تبصرۀ مھم

در نتيجه .  بايد جمالت و نظريات نويسنده را به زبان فارسی ترجمه کنم،روشن است که من به عنوان مترجم متن

ين ايران يعنی احمدی نژاد، به خود نويسنده بازمی در مورد رئيس جمھور پيش) به عنوان مثال( داوری تی يری ميسان 

 .گردد و نه مترجم

  با سپاس از توجه ھمگی
  .م. ح

  


